


  96خزان



رفرنس دادن  (  CITATION)استناد کردن 

(REFERENCING)   
   

 هم کارها به استناد.است خود متن از قسمتی دیگر،در نویسندگان کار به ارجاع عمل کردن، استناد
 .است کار نتایج و مفاد برای حمایتی هم و زمینه آن در شده انجام مطالعه دهنده نشان

 

 صحیح دادن رفرنس و استناد دیگر علل .باشد می کار پایان در رفرنس یک مستلزم استنادی هر
 : از عبارتند

 

 دیگر نویسندگان های ایده و مفاهیم به دادن اعتبار1.

 خواننده برای خود کار بودن عمیق و وسیع بر مبنی مدرکی ایجاد2.

 شده استناد های رفرنس آسان تعیین برای خود کار خوانند ساختن قادر3.

 کنید یادداشت خوانید، می که را مستنداتی همه جزئیات که باشید داشته توجه4.

 



             





(Literature review)
(Plagiarism) 






 

فهرست نويسیاهميت   



:نويسيشيوه هاي رفرنس   
 

ونكوور 
APA 
هاروارد 
 شيكاگوA 
 شيكاگوB 
شيوه هاي خاص مجامع، نشریات و مؤسسات علمي مختلف 
وغيره 

 



 :انواع رفرنس نویسی
 
 
(.قسمت منبع) رفرنس دهی در خارج از متن ( 1  
 

.رفرنس نویسی در داخل متن( 2  

 



 استنادشيوه ها يا انواع 
 
 

سند مورد ارجاع درجایي  خارج از متن   (:شمارشی)برون متنی 1.
 . درج مي شود( پایين صفحه، پایان فصل یا انتهاي متن)

مشخصات کوتاهي از رفرنس در داخل   (:سال -نام)درون متنی 2.
پرانتز در متن ارائه مي شود که اغلب شامل نام نویسنده و تاریخ و 

. APAمانند شيوه هاروارد و شيوه . مواردي شماره صفحه است
 (انجمن روانشناسان امریكا)

 

 



 رفرنس دهی به سبک ونکوور

Vancouver 



گروه كوچكی از سردبيران مجالت پزشكی در ونكوور بریتيش  1978بار در سال ولين ا

كلمبيا براي تهيه راهنماي نگارش مقاالت ارائه شده در مجالت پزشكی گرد هم جمع 

 1979حاصل این گردهمایی در سال . این گروه به نام گروه ونكوور شناخته شد. شدند

با  . مشتمل بر راهنماي نگارش فهرست منابع توسط كتابخانه ملی پزشكی آمریكا ارائه شد

این كميته .  كميته بين المللی سردبيران مجالت پزشكی شكل گرفت,  توسعه این گروه

قوانين یكدست و هماهنگ جهت نوشته هاي ارائه شده به  "ویرایشهاي متعددي از 

تجدید نظر شد و  1997تهيه و چاپ كرد كه بطور كامل در سال  "مجالت زیست پزشكی 

. به اتمام رسيد 2001ویرایش اصلی و نهایی آن در سال   

نشریه حوزه علوم پزشكی از این قوانين پيروي می كنند 500هم اكنون بيش از   



 APA رفرنس نویسي

 
American Physiological Associations 

 



را   APAبراي سهولت در نگارش، انجمن روانشناسان آمریكا، شيوه نگارش   •
 .پيشنهاد دادند که بيش از دو دهه است در جهان مرسوم شده  است

•APA  عبارتست ازAmerican Phsycological Associasions   
 .اقتباس شده است( انجمن روانشناسان آمریكا) 

مشخصات مطلب نقل شده به صورت خالصه نام  APAدر شيوه  •
خانوادگي، سال انتشار و صفحه در پرانز مقابل عبارت ها نوشته مي شود و 
مشخصات جامع منبع شامل نام خانوادگي ، نام، سال انتشار، نام کتاب یا 

بر اساس حروف الفبا در  مقاله، احتماال مترجم، انتشارات و شماره چاپ 
 .نوشتار آورده مي شودانتهاي 

 

 



؟چگونه فهرست نويسی کنيم  

 

 

دستی 

  معايب: 

وقت گير و خسته کننده 

  ناقص 

  راندمان کم در دسترسی مجدد 

 نگهداری مشکل   

 

به کمک نرم افزار 

 



Bibliography Management Tools 

 

 
:شامل  

 

EndNote 
ProCite 

Reference Manager 
InterBIB 
Papyrus 

Biblioscape  
Biblogic 

Scribe SA 
 BMT 

 



 EndNoteنرم افزار 



EndNote 

 معرفی نرم افزارEndNote 

ساختن کتابخانه شخصی 

 وارد کردن منابع ازسايت هایGoogle 

ScholarوSciencedirect  وpubmed   

isi 

ضميمه کردن فايل(File Attachments) 

 الکترونيکیويرايش ،حذف کردن منابع در کتابخانه 

 

 ايجاد يکWord   استفاده ازEndNote 

 استفاده ازStyle های مختلف 

 



يکی از جامع ترين نرم افزارهای مديريت  EndNoteنرم افزار 

  Thomsonاطالعات و استناد در پژوهش می باشد و توسط شرکت 

بااين نرم افزار می توان يک فايل شخصی ايجاد کرد و .ارائه شده است

منابع و ماخذی که برای نوشتن مقاله ،کتاب و هرنوشته تحقيقاتی ديگر 

مورد استفاده قرار گرفته است را مديريت و آنها را در در يک فرمت 

.نوشتاری استاندارد ذخيره نمود  



ENDNOTE 

 

 
(Reference database) 







 




 

 



 Endnote Library Filesفايلهاي ك تابخانه اي 
 (enl.فايلهای با فورمت )
 

اين فايلها در واقع مجموعه اي ازمنابع و مراجع علمي هستند كه شامل كليه اطالعات مورد  
  مي باشند( Bibliography)نياز براي نوشتن ليست منابع 

اطالعات اضافي ديگري مثل لغات كليدي، ياداشت كوتاه و خالصه مقاله را براي هر منبع  
  32مرجع و يا معادل  32000هر فايل كتابخانه اي مي تواند تا . وارد نمود می توان نيز

 .مگابايت اطالعات در خود ذخيره نمايد
  هيچگونه محدوديتي براي تعداد كتابخانه وجود ندارد

با اين وجود مي توان يك كتابخانه را بعنوان كتابخانه پيش فرض تنظيم نمود لذا  هر بار كه 
 .نرم افزار اجرا مي شود ابتدا به صورت اتوماتيك اين فايل باز مي شود

 .  در هر لحظه مي توان بيشتر از يك فايل كتابخانه اي را باز نمود 
 اندازه پنجره هر فايل كتابخانه اي را مي توان به دلخواه تغيير داد 

عالوه بر اين چون هر . نوع فونت و اندازه نوشته هاي ليست شده را نيز عوض نمود 
كتابخانه به صورت يك فايل مستقل است به راحتي مي توان انها را كپي، جابه جا، تغيير نام 

  .و يا حذف نمود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 libraryچيست؟ 

و یك درایك كشو در یمانند  Endnoteدربرنامه  LIBRARYیك 
 يادید تعداد زيتوان يم( LIBRARYنجا یدر ا)درهر كشو.باشد  يوتر ميكامپ

file   ا  یreference  هر رفرنس داراي مشخصات . دیيره نمايرا ذخ
خ  یسند،عنوان،تاریك مدرک مورد ارجاع مانند نام نویاز در يكتابشناختي مورد ن

 .ر موارد مي باشدیو سا

د وجود ندارديجاد كنید ايتوانيكه م LIBRARYدر تعداد  يتیمحدود

 



بعد از نصب با .را روی سيستم نصب نمود EndNot     در ابتدا بايد نرم افزار

 Createصفحه زير نمايان می شود ،بروی گزينه  EndNotکليک بر روی برنامه 

a new library  کنيمکليک نموده سپس کتابخانه ای با اسم مورد نظر خود ايجاد می 

 



.کتابخانه به شکل زير ظاهر می شود  



 کنيم؟ End Note  ،Importبه  Google scholarچگونه منابع را از  



را انتخاب می  Google scholar ،settingsباالی صفحه 

 .کنيم



به صورت   Show link to import citations in toدر قسمت 

 .را انتخاب می کنيم end noteمی باشد که بايد  Bib textاتوماتيک روی 





مو ضوع مورد نظر را جستجو می کنيم،سپس گزينه 

import into end note   کليک می کنيم. 



 openکليک بر روی گزينه 



 Allowانتخاب گزينه 



 کتابخانه مورد نظر را انتخاب می کنيم



 Science Directکردن در   Importچگونگی 



از ميان مقاالت  . کليد واژه مورد نظر خود را جستجو کنيد

بازيابی شده منابع مورد نظر را با زدن عالمت در جعبه 

 .سمت چپ هر مقاله انتخاب نماييد



گزينه .را انتخاب می کنيم Exportدر باالی صفحه گزينه 

 را انتخاب نموده RISاول 









 EndNoteاستفاده کرديم را به نر افزار   SIDچگونه منابعی را که از 

 ،Import کنيم؟ 



 Googleعنوان منبع مورد نظر خود را کپی کرده ودر 

scholar ،Paste می کنيم. 





در پايان تمام اعمالی را که قبال توضيح داده شد برای  

import  کردن درGoogle scholar را انجام می دهيم. 



 فايل به منبع مورد نظر(  Attach)ضميمه کردن 



 .را انتخاب می کنيم File Attachments ،File Attachروی منبع موردنظر راست کليک کرده  گزينه 



فايلی را که قبال  دانلود کرديم را آدرس می دهيم و گزينه 

Open  را انتخاب می کنبيم 



 به اين صورت فايل ضميمه منبع مورد نظر می شود



را    Move Reference To Trashروی منبع راست کليک کرده گزينه :حذف منبع

 .  انتخايب می کنيم



 استفاده نماييم  Wordدر برنامه  EndNoteچگونه از 



بعد نوشتن مطلب بين آخرين حرف آخرين کلمه و نقطه يک فاصله گذاشته قلم را 

  wordکه در قسمت باالی  endnoteدر آن فاصله قرار داده به به سربرگ 

 مراجعه کرده   EN Go to EndNoteقرار دارد می رويم ،



  Insert citationمنبع مورد نظر را کليک کرده و گزينه 

 را انتخاب می کنيم 





 می توان سبک نوشتن رفرنس را تغيير داد  Styleدر قسمت 





 اقدامات چپ چين و راست چين را انجام می دهيمHOMEبرای مرتب نمودن رفرنس ها  می توان از سر برگ 



 Update Citations and،گزينه ی  EndNoteدر پايان هم برای بروز رسانی منابع در سربرگ

Bibliograghy را انتخاب می کنيم. 



  pubmedکردن در   Importچگونگی 



 به اندنوت در ابتدا مقاالت انتخابی را نشانه گذاری کرده سپس  importبرای 



    pubmedدرکردن   Importچگونگی 



از ميان مقاالت  . کليد واژه مورد نظر خود را جستجو کنيد

بازيابی شده منابع مورد نظر را با زدن عالمت در جعبه 

 .سمت چپ هر مقاله انتخاب نماييد



1 

2 

3 





 isi (wos)در پايگاه اطالعاتی کردن   Importچگونگی 



از ميان مقاالت  . کليد واژه مورد نظر خود را جستجو کنيد

بازيابی شده منابع مورد نظر را با زدن عالمت در جعبه 

 .سمت چپ هر مقاله انتخاب نماييد








